Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne
29.5.2018
Přítomni: Aleš Zeman, Karel Kameník, Zdenka Konárková, Luděk Brandýský, Jiří
Stárek, Petr Zítko, Tomáš Absolon
Hosté: František Brandýský, Petr Brandýský, Martin Hofman, Ladislav Víša,
Miloš Zeman, Luboš Šeda

Navržený program:
1 – kontrola usnesení
2 – schválení přijetí dotací a rozpočtového opatření
3 – kalkulace poplatku za odpad
4 – projednání záměru prodeje pozemku p.č. 1178/1 a
1178/5 v k.ú. Koldín(potok)na návrh Povodí Labe z důvodu
čerpání dotací na plánovanou údržbu
5 – projednání záležitostí s vrtem K2
6 - diskuse

Zastupitelstvo projednalo :


ověřovatele zápisu - Zdenka Konárková a Jiří Stárek
7- pro, 0 – zdržel se, 0 – proti



zapisovatel Karel Kameník - zastupitelstvo schválilo
7- pro, 0 – zdržel se, 0 – proti



starosta obce pan Aleš Zeman navrhl doplnění
programu o:

záležitosti změny UP, smlouva o poskytnutí daru


Luděk Brandýský – příspěvek a dotaz k využívání
obecní techniky pro soukromé účely



Jiří Stárek - dotaz na jednání s vlastníkem pozemků
za trafostanicí u č.p. 59 o možnosti odkupu
pozemku p.č. 3160 obcí za účelem získání obecních
parcel, vhodných k výstavbě RD



Karel Kameník – dořešení vlastnických vztahů a
užívání obecní cesty na Hradišti mezi Petrem
Brandýským a křižovatkou s cestou k rybníku
Taterák
Všechna doplnění programu schválena - 7 – pro, 0 –
zdržel se, 0 - proti



1 – kontrola usnesení – rozpočet rozpočet schválen
SDH Svatý Jří vyřešeno, přišlo poděkování
Finanční dary pro MŠ schváleny

Dopravní automobil - starosta podepsal kupní
smlouvu
Zeleň u hřbitova - vyřešeno
Schválena lokalita pro vrt K2



2 - zastupitelstvo obce projednalo přijetí dotací a
rozpočtových opatření.
Zastupitelstvo schvaluje:
Smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje
na pořízení nového dopravního automobilu
maximální výši 300 000,- Kč a v souvislosti
s Rozhodnutím o přijetí dotace od MVČR na pořízení
tohoto automobilu schvaluje rozpočtové opatření:
RO č. 1/2018

Příjmy:
4216
450 000,- Kč
4222
300 000,- Kč
Financování:
8115
750 000,- Kč
Smlouvu o poskytnutí dotace na opravu obecní
budovy včetně úpravy okolí – II. etapa
a s tím související rozpočtové opatření:
RO č. 2/2018
Příjmy:
4122
120 000,Výdaje:
6171 5171
120 000,Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace na personální
posílení MŠ a s tím související
RO č. 3/2018
Příjmy:
4116
115 934,UZ 33063
Výdaje:
3111 5336
115 934,UZ 33063
schváleno 7 – pro, 0 – zdržel se, 0 - proti



3 – Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem
kalkulace poplatku za odpad na rok 2018,
který vzalo na vědomí. Protože se výše poplatku
nemění, nebude se měnit ani vyhláška
o místním poplatku za odpad.
7 – pro, 0 – zdržel se, 0 - proti



4 – prodej potoka – zastupitelstvo projednalo návrh
Povodí Labe na odkup potoka s úmyslem zažádat o
dotaci jako vlastním a následně provést opravu
potoka. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce
získáním doplňujícich informací 7 – pro, 0 – zdržel
se, 0 - proti
5 – návrh paní Zemanové
Zastupitelstvo na místním šetření v souvislosti
s umístěním vrtu K2 na pozemku na pozemku paní
Zemanové, které bylo schváleno zastupitelstvem
obce na březnovém zasedání zastupitelstva,

projednalo podmínky paní Zemanové, pronájem
3500 m2-část pozemku, nad kterým je přívod
vysokého napětí pro vrt K2 za 3000,- Kč, který je
v k.ú. vedený jako les, nicméně není možná výsadba
stromů dle představ vlastníka. Paní Zemanová
nesouhlasí s jinými variantami, např. směna, prodej.
Další podmínkou paní Zemanové je, že pozemek
bude sloužit obci jak odběrné místo pitné vody,
nebudou prováděny žádné stavební úpravy mimo
vrtu. Nájemce se bude starat o údržbu pozemku.
Hlasování proběhlo zejména o variantě pronájmu
pozemku.
Pro : 4 - Kameník, Zítko, Stárek, Absolon
Proti : 2 - Brandýský, Konárková
Zdržel se: 1 - Zeman



Doplnění č. 1 - změna územního plánu obce,
starosta informoval o možnosti zrychleného
projednání změny, tato změna vyžaduje souhlas
zastupitelstva obce 7 – pro, 0 – zdržel se, 0 – proti



Doplnění č. 2 – zastupitelstvo projednalo návrh
darovací smlouvy od ZD Mostek 10 0000,- Kč pro
obec Koldín s přesným určením na tělovýchovné a
kulturní účely 7 – pro, 0 – zdržel se, 0 – proti



Doplnění č. 3 - Luděk Brandýský přednesl příspěvek
a dotaz k využívání obecní techniky pro soukromé
účely. Starosta obce vysvětlil, že v případě sekání
části louky v příhoně se jedná o plochy, které jsou
často navštěvovány občany obce a MŠ a dále, že na
měsíc červen chystá KSK v těchto místech dvě akce,
jednu pro děti a jednu pro dospělé(vítání léta a
odpoledne s Dolnovankou) a na září třetí ročník
akce Tarzan – bez hlasování. Dále starosta vysvětlil,
že na odvoz lavic a stolů na soukromou akci pálení

čarodějnic v příhoně nebyl použit obecní traktor a
jedná se tedy o pomluvu.


Doplnění č.4 - Jiří Stárek - dotaz na jednání
s vlastníkem pozemků za trafostanicí u č.p. 59 o
možnosti odkupu pozemku p.č. 3160 obcí za účelem
získání obecních parcel, vhodných k výstavbě RD.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že minimálně jednoho
z vlastníků osobně pozve k projednání podmínek na
příští zasedání zastupitelstva obce – bez hlasování
Dále byl přednesen návrh Jiřího Stárka na náhradu
zapůjčeného provizorního oplocení na zbořeništi u
bývalé ZŠ – schváleno 7 – pro, 0 – zdržel se, 0 – proti



Doplnění č.5 – Karel Kameník navrhl opustit
původně uvažovanou variantu směny pozemků mezi
bratry Brandýskými a obcí u obecní cesty za č.p. 113
a domluvit se na řešení, které bude odhlasováno
většinou zastupitelstva – bude řešeno na příštím
zasedání



Doplnění č.6 – do diskuse se zapojil pan Martin
Hofman s dotazem, zda by nebylo možné umístit
zrcadlo na křižovatku u nových rodinných domů na
Hradišti za účelem zvýšení bezpečnosti provozu. Na
to reagovali další účastníci zasedání s návrhem
dalších vhodných míst. Budou zjištěny možnosti a
podmínky a bude dořešeno na příštím zasedání
zastupitelstva obce.



Doplnění č.7 – v rámci diskuse byla řešena otázky
případného znečištění potoka z místní dešťové
kanalizace a jak se bude případně řešit, dále otázka
budoucího napojení na kanalizaci u rodinných
domů, kde jejich majitelé mají v současné době
výjimku a provozují vlastní ČOV – bude zjištěno do
příštího zasedání



Doplnění č.8 – v rámci probíhajících diskusí o
způsobu vyřešení přebudování vestibulu MŠ byly
představeny dvě nabídky – Kasta a Starmon,
zastupitelstvo schválilo návrh společnosti Kasta

v ceně 320 000,- Kč z důvodu vyšší kvality a
životnosti 6 – pro, 1 – zdržel se, 0 – proti – zdržel se
Jiří Stárek


Doplnění č.9 – do diskuse se přihlásil pan Ladislav
Víša s návrhem zákazu sekání trávy na území obce
v neděli. Zastupitelstvo se rozhodlo pro projednání
tohoto bodu na příštím zasedání zastupitelstva

Usnesení :
Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.1/5/2018
Zastupitelstvo schvaluje:
Smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje
na pořízení nového dopravního automobilu
maximální výši 300 000,- Kč a v souvislosti
s Rozhodnutím o přijetí dotace od MVČR na pořízení
tohoto automobilu schvaluje rozpočtové opatření:
RO č. 1/2018
Příjmy:
4216
450 000,- Kč
4222
300 000,- Kč
Financování:
8115
750 000,- Kč
Smlouvu o poskytnutí dotace na opravu obecní
budovy včetně úpravy okolí – II. etapa
a s tím související rozpočtové opatření:
RO č. 2/2018
Příjmy:
4122
120 000,Výdaje:
6171 5171
120 000,Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace na personální
posílení MŠ a s tím související
RO č. 3/2018
Příjmy:
4116
115 934,UZ 33063
Výdaje:
3111 5336
115 934,UZ 33063
Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.2/5/2018

Zastupitelstvo schválilo výsledek
kalkulace poplatku za odpad na rok 2018.
Protože se výše poplatku
nemění, nebude se měnit ani vyhláška
o místním poplatku za odpad.
Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.3/5/2018
Zastupitelstvo obce schválilo podepsání dohody
s paní Zemanovou o umístění vrtu K2 na jejím
pozemku a pronájmu pozemku.
Základní podmínky: pronájem 3500 m2 za 3000,Kč/rok, pozemek bude sloužit k jedinému účelu –
odběrné místo pitné vody pro obec Koldín. Nebudou
prováděny žádné stavební úpravy kromě vlastního
vrtu. Nájemce se bude starat o údržbu pozemku.
Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.4/5/2018
Zastupitelstvo obce rozhodlo o požádání žádosti na
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor územního
plánování o zrychlení projednávání změny územního
plánu obce.
Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.5/5/2018
Zastupitelstvo obce schválilo návrh darovací smlouvy
od ZD Mostek pro obec Koldín ve výši 10 000,- Kč na
tělovýchovné a kulturní účely.
Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.6/5/2018
Zastupitelstvo obce schválilo náhradu zapůjčeného
provizorního oplocení na zbořeništi u bývalé ZŠ
Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.7/5/2018
Zastupitelstvo obce schválilo vyřešení přebudování
vestibulu MŠ a zvolilo nabídku společnosti Kasta

Zapsal: Kameník

Ověřil: Stárek, Konárková
Dne 4.6.2018
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